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WIJKKRANT 
 

Aan alle bewoners op dit adres in 
 

Zuiderhout & Vredenhof  
 
 

 
 
 

 

GEZOCHT: 
 

NIEUWE WIJKRAADSLEDEN ! 
 
 



Wijkkrant	voor	Zuiderhout	&	Vredenhof					 																																																																													Maart	2019		

Beste wijkbewoners, 
 
Graag nodigen we jullie allen uit voor een BIJZONDERE WIJKVERGADERING  
op maandag 8 april aanstaande in Dreefzicht.  Aanvang: 20:00h. 
 
Enkele leden van de Wijkraad voor Zuiderhout & Vredenhof vinden het hoog tijd om na vele 
jaren hun plek over te dragen aan een aantal nieuwe, energieke wijkbewoners. Mocht u zich 
geroepen voelen om wat activiteiten voor onze wijk te ontplooien en de relatie met de 
gemeente te onderhouden en daarmee de belangen van de wijk te behartigen, stuur dan een 
mailtje, liefst met de beoogde functie, aan info@zhvh.nl.  
We zijn in principe op zoek naar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, maar 
alles en iedereen is voor elke soort functie welkom. Misschien is er bijvoorbeeld ook iemand 
die het leuk vindt om de website van de wijk (www.zhvh.nl) te beheren en nieuw leven in te 
blazen want die heeft de laatste tijd tot onze schande wat weinig aandacht gekregen. En wie 
weet hebben we schrijftalenten in de wijk die zo nu en dan een krantje willen produceren. 
 
Jeroen Latour, onze huisjurist, overweegt om zitting te blijven houden in de Wijkraad, zodat 
juridische adviezen steeds binnen handbereik zijn. En ook Louw Feenstra is bereid om 
betrokken te blijven opdat de continuïteit van de Wijkraad gewaarborgd blijft. 
Mocht zich een groot aantal kandidaten melden, dan wordt de wijkbewoners tijdens de 
bijeenkomst mogelijk gevraagd om te stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. 
 
Het belang van een Wijkraad moet niet worden onderschat en het zou jammer zijn als onze 
Wijkraad bij gebrek aan belangstelling zou moeten worden opgeheven. Zo zouden er geen 
financiële middelen meer voorhanden zijn voor krantjes, een website, specifieke onderzoeken, 
enquêtes en wijkbijeenkomsten. En ook de binding met de gemeente zou er flink onder lijden. 
Het zijn soms kleine dingetjes en soms wat grotere en alleen een Wijkraad kan, indien 
noodzakelijk, namens de wijk een vuist maken tegen de gemeente of wat druk zetten. 
 
Tevens zou het later enorme juridische en gemeentelijke procedures vergen om een eenmaal 
opgeheven Wijkraad weer opnieuw op te richten. Wij rekenen daarom op jullie enthousiasme 
en betrokkenheid en op jullie wens om de continuïteit van de Wijkraad voor Zuiderhout & 
Vredenhof te waarborgen. 
Wij hopen op een grote opkomst: Komt allen !!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Wijkraad Zuiderhout & Vredenhof 
Voor vragen, extra informatie of aanmelding:  info@zhvh.nl 
 
 

Belangrijke telefoonnummers:                         Colofon: 
  

Handhaving:  023 - 511 49 50                       Menso de Jong - Voorzitter 
Wijkagent / Politie Algemeen:  0900 – 88 44                              Louw Feenstra – Penningmeester 
Wijkagent voor Haarlemmerhoutkwartier: Leo Burggraeve             Douwe van der Kooi - Secretaris 
Mobiel (ook WhatsApp): 06 – 20 54 03 48                      Hendrik Sieger Postuma – wijkraadlid 

              Jeroen Latour - Huisjurist 
Spaarnelanden:  023 - 751 7200   of   0900 – 84 77     
                   Website: www.zhvh.nl 
Vliegtuiglawaai klachtennummer:  020 – 601 55 55                          mail: info@zhvh.nl 
Of mailen:  klachten@schiphol.nl  of  www.bezoekbas.nl            Tekst & samenstelling: Douwe van der Kooi  


